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Zárszámadó közgyűlésekről Jelentjük 

Tovább gazdagodtak 
Győri Imre Hódmezővásárhelyen 

Győri Imre — felszólalás közben — a vásárhelyi Marx Tsz közgyűlésén. Mellette — 
J o b b r ó l balra —: Szabó Jánosné, Szabó Sándor, Takács János, Brenda Péter és 

dr. Szalontai József 
f A Petőfi Művelődési Köz-
pontban tartotta meg tegnap 
SSlelőtt zárszámadó közgyű-
lését a vásárhelyi Marx Ter-
melőszövetkezet. A tanácsko-
záson jelen volt Győri Imre, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára, vásárhelyi 
országgyűlési képviselő (fel-
szólalását lapunk más helyén 
közöljük), valamint Szabó 
Sándor, a Csongrád megyei 
pártbizottság titkára, dr. Sza-
lontai József, a vásárhelyi 
városi pártbizottság első tit-
kára, Szabó Jánosné, a me-
gyei tanács elnökhelyettese és 
dr. Csatordai Antal, a vásár-
helyi tanács elnöke is. 

Takács János, a szövetke-
zet pártvezetőségének titkára 
nyitotta meg a tanácskozást, 
majd Brenda Péter, a Marx 
Tsz elnöke ismertette a múlt 
évi eredményeket és az idei 
terveket. Sor került az alap-
szabály módosítására, vala-
mint a szövetkezet ellenőrző, 
döntő-, verseny- és nőbizott-
ságának beszámolójára, amit 
a tagság — a tavalyi év 
mérlegével és az idei ter-
vekkel együtt — egyhangú-
lag elfogadott. Végül a ter-
melőszövetkezet elnöke ki-
tüntetéseket, jutalmakat adott 
át a munkában élen járó 
kollektíváknak, tagoknak. 

A vásárhelyi Marx Tsz — 
gazdálkodási eredményei 
alapján — nemcsak a vásár-
helyi, hanem a megyében 
működő szövetkezeteknek is 
az élvonalában foglal helyet. 
Dicséretes kezdeményezőké-
pességük, dinamizmusuk. Az, 
hogy sok mindent — például 
nagymértékben a belvízren-
dezés problémáját is — sa-
ját erőből próbálják megol-
dani. 

Korábban két gyengébb 
termelőszövetkezet csatlako-
zott a „Marx" kollektívájá-
hoz, valamint átvették a 
hosszú éveken át csak „defi-
citet termelő" SERTÖVÁL-t, 
amely napjainkban már a 
szövetkezet egyik legjövedel-
mezőbb és legtermelékenyebb 
üzemága. 

Néhány számadat az ered-
mények illusztrálására: ka-
lászos gabonából Vásárhely 
termelőszövetkezetei tavaly 
hektáronként 45,8 mázsás át-
lagtermést értek el. A Marx 
Tsz-ben pedig 49,4 mázsát, 
kukor ica : városi átlag: 5S>A 

as övéké: 64,9 mázsa. Kez-
deményezőkészségüket jelzi a 
kendertermelésben elért ered-
mény: a városi 107,4-del 
szemben 127,8 mázsát produ-
káltak hektáronként A száz 
hektár mezőgazdasági műve-
lésű területre vonatkoztatott 
hústermelés átlaga a város-
ban 202 mázsa, náluk ennek 
jó háromszorosa: 688 mázsa, 
ö k termelik a vásárhelyi 
előállítású sertéshús három-
negyedét, 15 200 mázsát éven-
ként. 1977-ben az egy tagra 
jutó évi jövedelem 43 601 fo-
rint volt, 4,2 százalékkal 
több az 1976. évinéL 

Idei terveikben a növény-
termesztés tavaly elért re-
kordátlagainak stabilizálása 

szerepel. Ehhez a Jó talaj-
előkészítéssel és kellő mű-
trágyázással már igyekeztek 
megteremteni a feltételeket 
Minden üzemágat jövedelme-
zővé akarnak tenni. Ugyan-
ékkor még előrébb kívánnak 
lépni az állattenyésztésben: 
tovább növelni a szarvas-
marha-, és ezen belül a te-
hénlétszámoí, a tejtermelést 
és évenként ezer mázsával 
több sertéshúst adni a nép-
gazdaságnak. 1978-ban beru-
házásokra — az állami tá-
mogatások vonzataival együtt 
— mintegy húszmillió forin-
tot fordítanak. Ebből nem-
csak a termelés korszerűsíté-
sére jut, hanem arra is, hogy 
tovább javuljanak a tagság 
élet- és munkakörülményei. 

Győri Imre felszólalása 
— Mindenekelőtt engedjék 

meg, hogy á tadjam a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága, a Ma-
gyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa és Kádár János 
elvtárs személyes üdvözletét, 
valamint a megyei és a hód-

mezővásárhelyi városi párt-
bizottság jókívánságait — e 
szavakkal kezdte felszólalá-
sát a Központi Bizottság tit-
kára a Marx Tsz közgyűlé-
sén. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Rekordforgalommal 
zárult a téli vásár 

A gyorsmérleg adatai sze-
rint alighanem a férfiak él-
tek leginkább a szombaton 
befejeződött kéthetes téli vá-
sár kínálta lehetőségekkel. 
Felnőtteknek, gyermekeknek 
egyaránt bőven volt miből 
válogatni; összesen mintegy 
másfél milliárd forint érté-
kű, a tavalymá) 6—8 száza-
lékkal több ruházati cikket 
kínált a kereskedelem, 20— 
40 százalékos engedmény-
nvel, körülbelül 400 millió 
forint megtakarítására nyújt-
va lehetőséget. 

A tavaszias időben Indult, 
de főként második felében 
rnár külsődleges kereteiben 
is téliesre váltott ruházati 
vásáron a legnagyobb vá-
laszték konfekcionált felső-
ruházati dktekbőlo wriUmlat 

divat- és darabárukból ala-
kult ki. 

A legtöbb helyen rekord-
forgalmat bonyolítottak le. 
Az engedményes árukészlet-
nek több mint 75 százaléka 
kelt éL 

(MTI) 

Hétfőn érkezik hazánkba 
a iama cai 

minsziereinak 
Lázár Györgynek, a Mi-

nisztertanács elnökének 
meghívására február 13-án, 
hétfőn hivatalos látogatásra 
Magyarországra érkezik Mi-
chael Manley, Jamaica mi-
niszterelnöke. 

O C T Q 

Újabb 
építi 

Az odesszai lakótelep csaknem kész 
Néhány évvel ezelőtt az 

egyik fiatal, szegedi város-
rendező-tervező így fogal-
mazta meg szűkebb szakte-
rülete hivatásbeli szépségét, 
izgalmát: „Tervdokumentá-
ciók egész sora kerül ki a 
csapattagok keze alól, mind-
egyikben egy-egy ú j város-
rész jövendője. S ami akkor 
hihetetlennek tűnik, öt-tíz év 
múlva a pauszpapír vonalai-
ból, a térképmásolatok ku-
szaságából valóban kirajzoló-
dik tíz- vagy húszezer ember 
otthona, testet öltenek az el-
képzelések, a lakótelep nevet 
kap, az építési folyamat jel-
zőszámait utcanév- és ház-
számtáblák vál t ják fel — s 
egyszerre csak szembekerülsz 
tíz évvel ezelőtti önmagad-
dal. Mert a csapatmunkában 
a te sorsod is számított, nem 
mentegetőzhetsz tehát, ha ma 
már tudod, mit kellett volna 
m á s k é p p . . . " 

Újszegeden, a Ligettől dél-
re — az első kapavágás óta 
hány év is telt el? Odesz-
száról, Szeged szovjet test-
vérvárosáról keresztelték el a 
lakótelepet. Első épületeit 
lassan már át is kellene fes-
teni, mire az utolsók elké-
szülnek — végignézhették 
hát az első rendezési tervek 
rajzolói „művük" pályafutá-
sát, az indulástól a célba éré-
sig. Ebben az évben ugyanis 
lényegében befejeződik 
Odessza építése. (A követke-
ző esztendőkre már csak az 
ABC-áruház jelenlegi alap-
területének több mint még 
egyszeresére való bővítése 
marad, melyet az üzlet nyit-
vatartása mellett vállaltak az 
építők. Ezt azonban a mun-
kálatok érdekessége ellenére 
sem tekinthetjük vadonatúj 
építménynek.)' 

A DÉLÉP szocialista bri-
gádjai — csatlakozva a Láng 
gépgyári dolgozók felhívásá-
hoz — ígérik, hogy Odesszá-
ban, az ABC-áruház közelé-
ben épülő iskolát július 30-
ra, az óvodát augusztus vé-
gére, a bölcsődét november 
végén á tadják a pedagógu-
soknak, a gyerekeknek. Az 
iskolába száz, másfél szobás 
lakás férne el, ha 4738 négy-
zetméternyi beépített terüle-
tén nem a gyerekeknek ké-
szülne 16 tanterem, három 
szertár, kémiai és fizikai elő-
adóterem, úttörőszoba és 
könyvtár, négy tanulószoba, 
orvosi szóba és három mű-
hely, s ha nem tornaterem-
nek rendeznék be a ketté-
osztható terű helyiségeket, s 
nem lenne a 600 adagos fő-
zőkonyha meg a tálaló, s az 
étkező. Az építkezés 1976 de-
cemberében indult, s lénye-
gében már csak a belső sze-
relőipari munkák vannak 
hátra. A szerződés szerinti 
áron 44 és fél millió forint-
ba kerülő iskola berendezése 
a nyári szünidőben befeje-
ződhet, s az ú j tanévben már 
évnyitót tarthatnak a ta r ján! 
általános iskolák hasonmásá-
ban, az UNIVÁZ szerkezetű 
épületben, melyet a Bocskai 
János vezette tervezőcsoport 
tervezett. 

Tarjáni tapasztalatokat fel-
használva, a most készülő 
Vedres utcai, 200 személyes 
óvoda tervezői, építői két-
szintes, s tömörebb összhatá-
sú épületet alakítanak ki az 
elemekből Az 1977 augusztu-
sában kezdődött munkálatok-
ból még íélévnyi hátra van. 

Az iskola — felülnézetből 

Az óvodának a második szintjét szerelik 

S o m o g y i SEáocajmé felvétet* 

A bülesődeépités alig két hónapja kezdődött 

A Beton- és Vasbetonipari 
Művek három különböző 
gyáregységéből érkező ele-
mek pontosabb szállítása le-
het a garancia a 12 millió 
forintos óvodásotthon pontos 
átadására. A bölcsőde, mely 
az óvoda szomszédja lesz, 
ugyancsak Bocskai János és 
tervezőtársai rajzasztalán öl-
tött először formát, elkészül-
tét november 30-ára ígérték 
a DÉLÉP brigádjai. A böl-
csőde 80 kisgyermeket fogad-

hat majd, s mert a higiéniai 
előírások, s egyéb „bölcsőde-
építészeti" szabályok szigo-
rúbbak, költsége is maga-
sabb: 13 millióba kerül m a j d 
1978-ban nekilátnak még az 
ABC bővítéséhez is — 1980-
ra szeretnék befejezni —, s 
ezzel Odessza tulajdonképpen 
végleges arcát nyeri eL S 
mentegetőzésre a városren-
dezőknek, tervezőknek, épí-
tőknek igazán nincs okuk. 

R. HL 
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